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ZNACZENIE INFORMACJI O KOSZTACH
DLA ZARZĄDZANIA MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWEM
W OPINIACH MENEDŻERÓW
Streszczenie: Celem omówionego w artykule badania było rozpoznanie opinii menedżerów
na temat znaczenia informacji o bieżących i planowanych kosztach dla zarządzania małym
przedsiębiorstwem. W tym zakresie postanowiono empirycznie zweryfikować hipotezę, że
informacje o kosztach należą do najbardziej istotnych w podejmowaniu decyzji zarządczych
dla menedżerów małych firm. Posłużono się metodą reprezentatywnych badań ankietowych.
Ich wyniki wskazują, że menedżerowie oceniają istotność informacji o kosztach bardzo wysoko. Ważniejsze okazały się jedynie informacje o płynności finansowej.
Słowa kluczowe: małe przedsiębiorstwo, koszty, zarządzanie.
DOI: 10.15611/pn.2014.343.16

1. Wstęp
Sektor przedsiębiorstw małych i mikro1 wytworzył w ostatnim roku 37,2% polskiego PKB, dając pracę 52% ogółu pracujących i stanowiąc 98,9% wszystkich przedsiębiorstw [Tarnawa, Zadura-Lichota (red.) 2013]. Dane te nie odbiegają w sposób
znaczący od osiągnięć tychże przedsiębiorstw w innych krajach europejskich. Sektor ten odgrywa zatem szczególną rolę w funkcjonowaniu współczesnych gospodarek (więcej w: [Jaworski 2011]).
Jako jedną z kluczowych barier ograniczających rozwój małych przedsiębiorstw
wymienia się utrudniony dostęp do wiarygodnych i odpowiednio przygotowanych
informacji o własnej kondycji oraz o warunkach gospodarowania [Nogalski i in.
2004, s. 132–136]. Informacje te determinują racjonalność podejmowanych decyzji

1
Mikro i małe przedsiębiorstwa definiuje Ustawa z 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

184

Jacek Jaworski

i skuteczność osiągania założonych celów. Można do nich zaliczyć także informacje
o podstawowych kategoriach finansowych.
Celem omówionego w artykule badania było rozpoznanie opinii menedżerów na
temat znaczenia informacji o bieżących i planowanych kosztach dla zarządzania małym przedsiębiorstwem. W tym zakresie postanowiono empirycznie zweryfikować
hipotezę, że informacje o kosztach należą do najbardziej istotnych w podejmowaniu
decyzji zarządczych dla menedżerów małych firm. Aby osiągnąć cel, posłużono się
metodą reprezentatywnych badań ankietowych popartą statystyczną analizą uzyskanych wyników.

2. Wykorzystanie informacji o kosztach w zarządzaniu
małym przedsiębiorstwem – przegląd literatury
We współcześnie dynamicznie zmieniających się warunkach gospodarowania informacja stanowi jeden z kluczowych zasobów każdego przedsiębiorstwa [Wrycza
(red.) 2010, s. 62; Borowiecki, Czekaj (red.) 2010, s. 77]. Jedną z jej funkcji jest
funkcja decyzyjna polegająca na obsłudze informacyjnej procesów podejmowania
decyzji [Oleński 2001, s. 221]. Dotyczy to również szeroko pojętych informacji finansowych. Ich klasyfikację i charakterystykę, biorąc pod uwagę główne cele finansowe przedsiębiorstwa, przeprowadzili J. Jaworski i P. Sopiński [2011, s. 42–51].
Analiza ta doprowadziła do wyszczególnienia 12 kluczowych rodzajów informacji
przedstawionych w tab. 1.
Tabela 1. Klasy informacji finansowych użytecznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Obszar zarządzania krótkoterminowego –
informacje o:
a) zdolności do regulowania zobowiązań
bieżących (spłacania długów) – płynności
finansowej
b) zdolności do generowania zysków
(efektywności działania) – rentowności
c) sprawności działania (szybkości i jakości
wykorzystania posiadanego majątku)
d) zapotrzebowaniu na gotówkę w terminie
do 1 roku
e) poziomie bieżących i przyszłych przychodów
f) kształtowaniu się bieżących i przyszłych
kosztów
g) innych kategoriach

Obszar zarządzania długoterminowego –
informacje o:
a) poziomie zadłużenia (wykorzystaniu długu
w finansowaniu działalności)
b) kosztach pozyskania środków
wykorzystywanych w finansowaniu
działalności – koszcie kapitału
c) opłacalności inwestycji w majątek trwały
d) wartości (cenie) przedsiębiorstwa jako
całości
e) o pozycji finansowej w branży i wśród
konkurencji
f) finansowych efektach planowanego
długoterminowego rozwoju firmy
g) innych kategoriach

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Jaworski, Sopiński 2011, s. 42–51].

Problematyka wykorzystania informacji finansowej w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem jest stosunkowo słabo rozpoznana. Jako jedni z pierwszych podjęli ją
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S. Holmes i D. Nicholls [1988, s. 57–68], a kontynuowali m.in. R.G.P. McMahon
i L.G. Davies [1994, s. 9–17] oraz J. Collis i R. Jarvis [2002]. Badania te dowiodły, że systemy informacji finansowej w małych firmach ukierunkowane są przede
wszystkim na potrzeby organów skarbowych, rzadziej menedżerów, i cechują się
słabą efektywnością, dostarczając niewielu istotnych informacji. W efekcie, pomimo dużego zapotrzebowania na informacje, mali przedsiębiorcy często zmuszeni
są podejmować decyzje w warunkach niedoinformowania. Podobne wnioski można znaleźć w pracach polskich autorów, np. H. Sobolewskiego [2008, s. 313–321],
T. Szot-Gabryś [2008, s. 52–55], O. Martyniuk-Kwiatkowskiej [2009, s. 114–119],
B. Nogalskiego i J. Karpacza [2011, s. 248–264] i J. Jaworskiego [2012].
Wśród informacji finansowych wykorzystywanych w zarządzaniu krótkoterminowym (zob. tab. 1) wymieniane są informacje o bieżących i planowanych kosztach.
Istotę tychże informacji oraz ich rolę w zarządzaniu małymi przedsiębiorstwami badali m.in.: G. D’Amboise i Y. Gasse [1980], M.D. Proctor i J.R. Canada [1992],
L. Zongsheng [2010] oraz M. Špičková [2013]. Wśród polskich opracowań warto
wymienić artykuły P. Pielaszka [2008], R. Orlińskiego [2009], M. Biernackiego,
E. Jańczyk-Strzały i R. Kowalaka [2006, 2007] oraz E. Wysłockiej [2010]. Większość autorów podkreśla istotne znaczenie informacyjnego wsparcia zarządzania
kosztami w małej firmie, wskazując relewantną informację jako jej podstawowy
czynnik sukcesu. Niektóre z wymienionych badań koncentrowały się także na opracowaniu metod i narzędzi pozyskiwania informacji o kosztach, adekwatnych do
potrzeb i możliwości małego przedsiębiorstwa. Wśród badań tych widoczny jest
jednak pewien niedostatek badań empirycznych odnoszących się z jednej strony
do faktycznych potrzeb informacyjnych menedżerów małych firm, a z drugiej – do
wpływu tychże informacji na uzyskiwane wyniki. Większość przywołanych opracowań oparta jest na krytycznej analizie literatury lub ewentualnie na adekwatnym
studium przypadku. Głębsze badania empiryczne, o ile są podejmowane (np. [Pielaszek 2008, s. 121–127; Orliński 2009, s. 219]), prowadzone są zazwyczaj na niereprezentatywnych grupach przedsiębiorstw. Próbę wypełnienia zasygnalizowanej
luki badawczej stanowi niniejsze opracowanie.

3. Metodyka badań
W celu określenia znaczenia informacji o kosztach w praktyce zarządzania polskimi
małymi przedsiębiorstwami, przeprowadzono sondaż ankietowy wśród ich menedżerów. Badaniem objęto kierujących małymi przedsiębiorstwami z terenu całego
kraju wylosowanych warstwowo z zachowaniem struktury odpowiadającej charakterystyce całej populacji zaprezentowanej przez A. Tarnawę i P. Zadurę-Lichotę
[2013]. Charakterystykę respondentów według wybranych kryteriów przedstawia
tab. 2.
Ankietę przeprowadzono metodą komputerowo wspomaganego wywiadu telefonicznego CATI (ComputerAssisted Telephone Interview). Po odrzuceniu wszystkich
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niekompletnych lub niespójnych ankiet pozyskano 1008 prawidłowych odpowiedzi.
Postulat losowości próby badawczej zweryfikowano za pomocą nieparametrycznego
testu serii Stevensa (więcej w: [Aczel 2000, s. 710–712]). Z prawdopodobieństwem
95% (założony poziom istotności α = 0,05) można przyjąć, że próba ma charakter
losowy. Biorąc pod uwagę metodykę doboru respondentów oraz liczbę przeprowadzonych wywiadów, badanie można uznać za reprezentatywne.
Tabela 2. Struktura ankietowanych przedsiębiorstw według wybranych cech
Podział

Liczba

%

Podział

Wielkość przedsiębiorstwa
Małe
Mikro

359

35,62

Kobieta

649

64,38

Mężczyzna

Rodzaj działalności
Produkcyjna
Handlowa
Usługowa
Mieszana

1–6 lat
Pow. 6 lat

%

559

55,46

449

44,54

Forma opodatkowania

77

7,6

Podatek CIT

289

28,67

207

20,54

Podatek PIT

458

45,44

285

28,27

Ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych

207

20,54

439

43,55

Karta podatkowa

37

3,68

Okres działalności
Do 3 lat

Liczba

Płeć przedsiębiorcy

Wiek przedsiębiorcy
66

6,55

Do 35 lat

223

22,12

89

8,83

36–50 lat

413

40,97

853

84,62

Pow. 50 lat

372

36,90

1008

100,00

Łączna liczba respondentów
Źródło: opracowanie własne.

Respondentom zadano pytanie: jakie informacje finansowe są Pani/a zdaniem
najważniejsze z punktu widzenia osoby prowadzącej firmę przy podejmowaniu decyzji? Odpowiedź polegała na dokonaniu oceny istotności zdefiniowanych informacji finansowych w skali od 1 do 5 (1 – najmniej ważna, 5 – zdecydowanie najważniejsza). Wybór i ocena informacji dokonywane były w dwóch obszarach: dla
zarządzania krótko- i długoterminowego (tab. 1). Badanie dopuszczało ocenę wielu
informacji z tą samą notą. Do analizy wyników wykorzystano narzędzia statystyczne, w szczególności miary tendencji centralnej oraz miary zróżnicowania rozkładu
uzyskanych ocen (więcej w: [Aczel 2000, s. 20–55]).

4. Wyniki badań empirycznych
Tabela 3 przedstawia zestawienie obliczeń charakteryzujących w sposób liczbowy odpowiedzi na pytanie ankietowe w podziale na obszary zarządzania krótko- i długoterminowego. Rysunek 1 porządkuje uzyskane wyniki według średniej arytmetycznej.
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Znaczenie informacji o kosztach dla zarządzania przedsiębiorstwem respondenci
ocenili bardzo wysoko. Wśród odpowiedzi dominowała ocena 5,0. Połowa odpowiedzi uzyskała notę 4,0 i wyższą. Oceny te złożyły się na średnią arytmetyczną 4,1023.
Informacje o kosztach zajmują drugą pozycję w rankingu istotności informacji dla
podejmowania decyzji. Dotyczy to zarówno obszaru zarządzania krótkoterminowego (zob. tab. 3), jak i informacji bez podziału na okres podejmowanych decyzji (zob.
rys. 1). Jedynie informacje o płynności finansowej są w opinii menedżerów istotniejsze niż dane o kosztach (średnia = 4,2771). W tym przypadku najczęściej wystawianą oceną także była 5,0. Liczba najwyższych ocen wynosiła połowę wszystkich
udzielonych odpowiedzi.
Tabela 3. Zestawienie miar charakteryzujących odpowiedzi na pytania ankietowe
Oceny menedżerów – podstawowe miary
Informacja o:

Dominanta Mediana

Średnia
arytm.

Odchyl.
stand.

Współcz.
zmien.

Współcz.
asymetrii

Zarządzanie krótkoterminowe
płynności finansowej

5,0000

5,0000

4,2771

1,0215

23,89%

–0,7077

bieżących i planowanych
kosztach

5,0000

4,0000

4,1023

0,9586

23,37%

–0,9375

bieżących i planowanych
przychodach

5,0000

4,0000

4,0448

0,9753

24,11%

–0,9794

rentowności

5,0000

4,0000

4,0089

1,0269

25,62%

–0,9651

sprawności działania

4,0000

4,0000

3,9213

1,0157

25,90%

–0,0775

zapotrzebowaniu
na gotówkę

4,0000

4,0000

3,5471

1,1956

33,71%

–0,3788

innych kategoriach
finansowych

4,0000

4,0000

3,4216

1,4077

41,14%

–0,4109

poziomie zadłużenia

5,0000

4,0000

3,9740

1,1693

29,42%

–0,8774

finansowych efektach
planów długoterminowych

4,0000

4,0000

3,9393

1,0699

27,16%

–0,0567

opłacalności inwestycji
w majątek trwały

5,0000

4,0000

3,9095

1,0949

28,01%

–0,9960

kondycji finansowej na tle
branży i konkurencji

4,0000

4,0000

3,8569

1,0805

28,02%

–0,1325

koszcie kapitału

4,0000

4,0000

3,8242

1,0958

28,65%

–0,1604

wartości przedsiębiorstwa

4,0000

4,0000

3,7783

1,1257

29,79%

–0,1969

innych kategoriach
finansowych

3,0000

3,0000

3,0944

1,4026

45,33%

0,0673

Zarządzanie długoterminowe

Źródło: opracowanie własne.
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4,2771
Płynność finansowa

5,0000
5,0000
4,1023
4,0000

Bieżące i planowane koszty

Bieżące i planowane przychody

4,0448
4,0000

Rentowność

4,0089
4,0000

Poziom zadłużenia

3,974
4,0000

Finansowe efekty planów długoterm.

3,9393
4,0000
4,0000

Sprawność działania

3,9213
4,0000
4,0000

5,0000

5,0000

5,0000

5,0000

3,9095
4,0000

Opłacalność inwestycji

Kondycja finansowa na tle branży

3,8569
4,0000
4,0000

Koszt kapitału

3,8242
4,0000
4,0000

Wartość przedsiębiorstwa

3,7783
4,0000
4,0000

5,0000

3,5471

Zapotrzebowanie na gotówkę

4,0000
4,0000
3

3,5

Średnia arytmetyczna

4
Mediana

4,5

5

Dominanta

Rys. 1. Znaczenie informacji finansowych dla zarządzania małym przedsiębiorstwem – wyniki ankiety
Źródło: opracowanie własne.

Trzecie pod względem znaczenia dla zarządzania okazały się informacje o bieżących i przyszłych przychodach. Ich znaczenie menedżerowie także najczęściej
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oceniali na 5,0, jednak średnia ocena wyniosła 4,0448. Najwyższe oceny dominowały ponadto w ocenie informacji o rentowności przedsiębiorstwa, których średnia
ocena jako ostatnia przekroczyła poziom 4,0 (4,0089).
Na piątym miejscu na liście potrzeb informacyjnych respondentów ulokowały się informacje o poziomie zadłużenia wykorzystywane w podejmowaniu decyzji
długoterminowych (średnia = 3,9740). Wyprzedzają one kolejną kategorię informacji charakterystyczną dla tego obszaru zarządzania, a mianowicie informacje o finansowych efektach planów długoterminowych (średnia = 3,9393).
Za mniej istotne w zarządzaniu krótkoterminowym przedsiębiorcy uznali informacje o sprawności działania (średnia = 3,9213) oraz o zapotrzebowaniu na gotówkę
(średnia = 3,5471). W przypadku zarządzania długoterminowego stosunkowo niskie
oceny średnie przypadły informacjom o opłacalności inwestycji (3,9095), kondycji
finansowej (3,8569), koszcie kapitału (3,8242) i wartości przedsiębiorstwa (3,7783).
Warto jednak zauważyć, że nawet dla tych informacji najczęściej wystawianymi ocenami były 5,0 i 4,0. Jedynie inne kategorie finansowe respondenci oceniali przeważnie
na poziomie 3,0, w efekcie wskazując je jako najmniej ważne (średnia = 3,4216).
Analiza współczynników zmienności (odchyleń standardowych) dla obszaru
zarządzania krótkoterminowego prowadzi do wniosku, że im mniej znaczący rodzaj informacji krótkoterminowej, tym większy rozrzut udzielanych odpowiedzi.
Dla informacji istotniejszych oceny menedżerów są bardziej skupione wokół średniej (współczynniki zmienności 23,37–25,90%). Najniższa wartość współczynnika
dotyczy informacji o kosztach. Oznacza to, że respondenci ocenili ich znaczenie
najbardziej jednoznacznie. Informacje mniej znaczące budzą większe wątpliwości
menedżerów (współczynniki zmienności 33,71–41,14%).
Ujemne i wysokie współczynniki asymetrii wskazują, że rozkład odpowiedzi jest
silnie lewostronny. Jedną z najwyższych wartości osiąga współczynnik dla informacji o kosztach. Oznacza to, że zdecydowana większość udzielanych odpowiedzi była
wyższa niż ich średnia arytmetyczna. W przypadku informacji o mniejszym znaczeniu asymetria rozkładu odpowiedzi maleje, a zatem są one bardziej zróżnicowane.
Dla zarządzania długoterminowego oceny przedsiębiorców były bardziej rozrzucone niż w przypadku krótkiego okresu (wyższe współczynniki zmienności:
27,16–45,33%). Oznacza to, że oceny były mocno zróżnicowane. Natomiast niskie
wartości współczynników asymetrii oznaczają dość równomierny rozkład ocen powyżej i poniżej średniej arytmetycznej.

5. Zakończenie
Informacje o bieżących i planowanych kosztach, w opinii menedżerów polskich
małych przedsiębiorstw, stanowią jedną z najistotniejszych klas informacji finansowych wykorzystywanych w podejmowaniu decyzji. Jedynie informacje o płynności
finansowej oceniane są jako istotniejsze. Wyniki badań empirycznych pozwalają zatem na pozytywną weryfikację postawionej we wstępie hipotezy.
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Niewiele niżej od informacji o kosztach respondenci ocenili znaczenie informacji o przychodach oraz o rentowności przedsiębiorstwa. Oznacza to, że zarządzanie
finansowe w małej firmie ukierunkowane jest głównie na generowanie zysku. Duże
znaczenie informacji o kosztach może również wskazywać, że przedsiębiorcy upatrują w sterowaniu kosztami głównej drogi do jego osiągania. Biorąc zaś pod uwagę
najwyżej ocenianą klasę informacji, podstawową przeszkodą w osiąganiu zysku są
problemy z utrzymaniem płynności. Koszty okazują się zatem bardzo ważną kategorią w zarządzaniu małą firmą, a sterowanie kosztami i płynnością kluczowymi
czynnikami jej sukcesu.
Warto także zauważyć, że informacje finansowe dla obszaru zarządzania krótkoterminowego, do których należą także informacje o kosztach, okazały się dla menedżerów istotniejsze niż informacje o kategoriach charakterystycznych dla decyzji
długoterminowych. Potwierdza to powszechnie uznaną tezę, że małe przedsiębiorstwa skoncentrowane są bardziej na bieżącym przetrwaniu niż długoterminowym
rozwoju.
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IMPORTANCE OF INFORMATION ON COSTS
IN SMALL ENTERPRISE MANAGEMENT
IN MANAGERS’ OPINIONS
Summary: The purpose of the paper is to diagnose the importance of information on current
and planned costs in making managerial decisions of e managers of small enterprises. In this
regard, it was decided to empirically test the hypothesis claims that the cost information is
one of the most important financial information. In the research, the representative survey was
used. Its results indicate that managers asses the importance of cost information highly. Only
information about liquidity is more important.
Keywords: small enterprise, costs, management.

